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Het is van groot belang voor de vitaliteit van Forza dat Forza waar mogelijk op de financiële inzet 
van zijn leden en sympathisanten steunt. Daarnaast worden echter ook andere financiële bronnen 
benut en gewaardeerd, zoals die van de overheid, maatschappelijke organisaties en het 
(georganiseerde) bedrijfsleven. 
 
Omdat ook giften zeer welkom zijn, is het van groot belang om vast te leggen welke 
randvoorwaarden hierbij in acht worden genomen. Hiertoe heeft het bestuur op 29.03.2018 de 
volgende richtlijnen vastgesteld: 
 
Artikel 1 – Toepassing 
Dit reglement is van toepassing op de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Forza De Bilt 
(hierin ook aangeduid als ‘Forza’ of ‘partij’), ingeschreven bij de kamer van koophandel onder 
nummer 69067724, haar (kandidaat-)leden en diegenen die namens haar (kandidaat-)lid zijn van de 
gemeenteraad van De Bilt, een raadscommissie van de gemeente De Bilt of het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt (hierna ook ‘leden’). 
  
Artikel 2 -  Het begrip gift 
Artikel 2.1 Als giften worden beschouwd iedere door Forza om niet ontvangen geldsom of 

geldswaardige prestatie, waarbij niet van belang is of deze worden ontvangen van 
natuurlijke of rechtspersonen. 

Artikel 2.2  Ten aanzien van verkoop van merchandising geldt dat bij deze activiteit het element 
om niet ontbeert. De opbrengst van merchandising geldt mitsdien niet als gift.  

Artikel 2.3 Kwijtscheldingen om niet van schulden van de partij worden als gift aangemerkt. Dit 
geldt dus ook voor declarabele, maar niet in rekening gebrachte kosten. 

Artikel 2.4  In geval van op geld waardeerbare prestaties die jegens de partij om niet verricht 
worden, is het onderscheidend criterium of degene die de prestatie of arbeid verricht 
in het dagelijks leven dezelfde activiteit in het kader van zijn beroep of bedrijf 
ontplooit. Slechts indien dat het geval is, wordt de prestatie als gift aangemerkt.  Het 
verrichten van vrijwilligerswerk buiten beroep of bedrijf (zoals bijvoorbeeld het 
uitdelen van flyers) geldt niet als gift.  

Artikel 2.5 Het criterium genoemd in artikel 2.4. geldt eveneens voor sponsoring. Indien de 
sponsor een tegenprestatie van Forza verkrijgt die hij ook elders in het 
maatschappelijk verkeer tegen een vergelijkbare prijs kan verwerven, dan wordt zijn 
bijdrage niet als gift aangemerkt. Sponsors krijgen overigens nooit directe politieke 
invloed. 

Artikel 2.6 Bijdragen van leden aan Forza en omgekeerd, waaronder maar niet beperkt tot 
contributiebijdragen of restitutie daarvan, worden niet als gift aangemerkt.  

 
  

 
 

Giftenreglement 

6 april 2018 
 

mailto:secretaris@debilt.cda.nl


Giftenreglement Forza  6 april 2018 

Artikel 3 - De toelaatbaarheid van giften 
Artikel 3.1 Giften die blijkbaar gedaan worden in de verwachting van een economische, 

financiële of politieke begunstiging, worden niet aangenomen.  
Artikel 3.2 Van een rechtspersoon neemt Forza bovendien slechts giften aan, indien de statuten 

van die rechtspersoon een dergelijke gift niet uitsluiten en die gift voor de 
betreffende rechtspersoon niet doeloverschrijdend is.  

Artikel 3.3 Anonieme giften hoger dan € 10.000,=  of andere giften hoger dan € 10.000,=   
waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen. Indien 
deze giften niet kunnen worden geretourneerd, stort Forza het bedrag boven de € 
10.000,=  in de consignatiekas.  

Artikel 3.4 Een schenker steunt Forza, niet individuele of anderszins bepaalde deelbelangen. 
Politieke invloed wordt met een gift nooit verkregen.  Raadsleden van Forza houden 
zich te allen tijde aan art. 129 (lid 6) van de Grondwet en artikel 27 van de 
Gemeentewet: De leden stemmen zonder last.  

Artikel 3.6 Giften worden bestemd ten dienste van het algemeen belang van Forza. Zo mogelijk 
en onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 4 van dit artikel houdt Forza rekening 
met de bestemming die de schenker aan de gift toekent. 

Artikel 3.7 Het bestuur van Forza is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de 
statutaire doelstelling van de vereniging en dit reglement wordt ingegaan. 

Artikel 3.8  Het is individuele leden niet toegestaan giften te ontvangen ten behoeve van 
politieke activiteiten, tenzij het bestuur van Forza die gift expliciet heeft goedgekeurd 
en de gift ten behoeve van Forza wordt gebruikt. 

 
Artikel 4 - Verantwoording van giften 
Artikel 4.1 Er wordt door het bestuur een register bijgehouden over alle in het betreffende jaar 

ontvangen giften, zowel qua omvang als herkomst. Het register is, op verzoek, in te 
zien bij het bestuur voor zover het giften betreft die hoger zijn dan € 5.000. 

Artikel 4.2 Indien er een algemeen verbindend voorschrift van toepassing is op het register, 
draagt het bestuur er zorg voor dat aan dat voorschrift wordt voldaan.  

Artikel 4.3. Alle leden dienen de onder dit reglement vallende giften waar zij weet van hebben 
schriftelijk of per email te melden aan het bestuur van Forza. Dit geldt ook met 
betrekking tot giften die rechtstreeks aan hen zijn gedaan.. 

Artikel 4.4 Anonieme schenkingen worden ook in het in artikel 4.1 genoemde register geplaatst. 
 
Artikel 5 - Geld wervende en -beherende stichtingen gelieerd aan Forza 
Voor oprichting en statutenwijzigingen van geld wervende en beherende stichtingen of andere 
rechtspersonen is schriftelijke toestemming en goedkeuring vereist van het bestuur van Forza. 
 
Artikel 6 – Sponsoring 
Artikel 6.1 Bij sponsoring is sprake van een ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie, 

waarbij de partij een duidelijke tegenprestatie levert aan de sponsor die niet 
financieel, economisch of politiek van aard is. Deze tegenprestatie kan bijvoorbeeld 
bestaan uit het bieden van ruimte voor promotie van diensten en producten of 
naamvermelding bij partijactiviteiten. 

Artikel 6.2  Sponsoring is herkenbaar verbonden aan een activiteit of project van de partij. 
Artikel 6.3 In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar 

ontvangen sponsorgelden. 
Artikel 6.4  Er gelden geen beperkingen met betrekking tot de hoogte van in totaal ontvangen 

sponsorgelden. Het is individuele leden niet toegestaan sponsorgelden te ontvangen 
in verband met Forza. 
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Artikel 7 – Slotbepalingen 
Artikel 7.1 Financieringsbronnen die wettelijk zijn toegestaan maar waarvan het gebruik door de 

partij niet is geregeld, mogen slechts gebruikt worden na instemming van het 
bestuur. 

Artikel 7.2  Daar waar de wet of daarop berustende regelgeving of internationaal toepasselijke 
verdragen of regelgeving in beperkende zin afwijken van een of meerdere bepalingen 
uit deze regeling, is de regelgeving van toepassing onder volledig behoud van alle 
overige bepalingen van deze regeling. 

Artikel 7.3 Daar waar in deze regeling gesproken wordt over beperking van een bepaald bedrag, 
geldt deze beperking voor het totaal aan ontvangen gelden in enig kalenderjaar van 
een bepaalde natuurlijk persoon of rechtspersoon. 

Artikel 7.4 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Forza.  Het 
bestuur van Forza is bevoegd dit reglement te wijzigen. In geval van wijziging van dit 
reglement maakt het bestuur van Forza dit aan de leden bekend met de 
ingangsdatum van die wijziging. 

 
 
Aldus vastgesteld in De Bilt op 06.04.2018. Dit reglement treedt in werking op 6 april 2018. 


